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Zadané úkoly jsou určeny na období do 27. března, poté mohou být opět aktualizovány. 

V případě nutnosti mne prosím kontaktujte přes Školu OnLine, tedy elektronickou žákovskou knížku. 

 
 

            Mluvnice 

 
 

 
1) V následujícím období se budeme věnovat zpočátku pravopisu. Ze strany 

99 zpracuj do sešitu A5 úkoly 2, 3, 4, 7, 8 a 9. 
2) Diktát s přípravou (viz níže) přepiš celý do sešitu. Zamýšlej se nad 

pravopisnými jevy, několikrát si jej nechej také někým nadiktovat. 
Jakmile bude opět zahájena standardní výuka, budeme z něj absolvovat 
výstup ohodnocený známkou s koeficientem 0,5. 
 

            Procházka lesem 

Brzy zrána jsem si vyšla na procházku do blízkého lesa. Na stéblech trávy 
bylo možné ještě sledovat kapky rosy, jež se blýskaly všemi možnými 
barvami. Kráčela jsem prostranným lesem i úzkými ztemnělými stezkami, 
na nichž rostly kopretiny. V lese bylo tak příjemně, že jsem vůbec 
nemyslela na jakékoliv starosti. Raději jsem pozorovala kouzla okolí. 
Bloudila jsem dlouho bez cíle, až jsem se objevila v hloubi lesa. Tam 
slunce nezasvítilo. Některé větve byly do sebe tak zapleteny, že tvořily 
neprostupný kryt. Objemné koruny těchto stromů se vzpínaly jako černé 
věže k slunné obloze. Ten starý les byl nezvykle smutný, ale to mi celkový 
dojem z procházky nepokazilo. 
 

 
           Literatura 

 

 
1) Str. 46 „Ota Pavel“ – přečíst a přepsat do sešitu A5 
2) Na webové adrese www.ceskatelevize.cz zadat do vyhledávání jméno a 

příjmení autora, poté by se měla zobrazit nabídka ke zhlédnutí 
dokumentu Příběhy slavných: Jak jsem se zbláznil 

3) Str. 45 – 46 Pod Šímovic skálou (přečíst a splnit do sešitu A5 úkoly 3 a 4 ze 
strany 46) 

4) Str. 49 „Jindřiška Smetanová“ – přečíst a přepsat do sešitu A5 
5) Str. 48 – 49 – Jak dávat poštolkám … (přečíst a vypracovat do sešitu A5 

úkoly 2, 3, 6 ze strany 49) 
6) Vypracovat k zadanému textu ze str. 41 úkoly 1 a 2 do sešitu formátu A5 
7) Nadále platí: procvičuj a zdokonaluj recitaci zadané básně (váha známky 

zvýšena na 0,4) 
 

 

                Sloh                

 

 
1) Slohový útvar „žádost“ (str. 126). Nejprve přečíst, co je žádost, poté 

zaznamenat do sešitu A5 (fialový obdélník) 
2) Str. 126, cv. 2 (vypracovat pomocí internetu) do sešitu A5 
3) Str. 126, cv. 6 do sešitu A5 
4) Str. 126, cv. 7 do sešitu A5 
5) Slohový útvar „životopis“ (str. 127). Nejprve přečíst, co je životopis, poté 

zaznamenat do sešitu A5 (fialový obdélník) 
6) Vypracovat do sešitu A5 cvičení 1b + 1c ze strany 127 
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